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Voor ons jubileum hebben we ervoor gekozen de kinderen van Afrika onder uw aandacht 
te brengen. Hun toekomst staat onder grote druk. U kunt helpen hen weer hoop voor de 
toekomst te geven door mee te doen met onze sponsoractie. 

Eén van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties is het halveren van het aantal kinderen 
dat sterft voor hun vijfde verjaardag. Vóór het Millennium stierven er in Malawi 250 op de 
1.000 kinderen. Nu, in 2016, is het door massale vaccinatiecampagnes en het terugdringen 
van de aidsepidemie verbeterd naar 70 op de 1.000. Dit betekent wel dat er nu nog per jaar 
43.000 kinderen onder de vijf jaar sterven in Malawi. Dat zijn er nog steeds veel te veel!

SPONSORT U  EEN KIND BIJ ÉÉN VAN ONZE 4 DAY CARE (DAGOPVANG) CENTERS? 

Wie sponsort u? 
> Weeskinderen, zwerfkinderen, al dan niet 
besmet met aids/hiv   
Kinderen zijn wees als naast hun ouders ook 
de grootouders niet meer leven. Kinderen 
zonder enige opvang kunnen blijven slapen, 
anderen worden zo mogelijk ‘s nachts door 
buren opgevangen. 

> Kinderen uit éénoudergezinnen  
Kleine kinderen kunnen tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden op de rug worden 
meegedragen. De iets grotere kinderen 
zwerven rond totdat moeder weer thuis 
komt. Een zeer onveilige situatie.

> Kinderen uit zeer arme gezinnen 
Als zij ondervoed zijn of dit dreigen te raken. 

Vier dagopvangcentra 
Er zijn vier Day care centra, drie in Malawi 
(twee van Wells of Joy) en één in Zuid-Afrika 
bij Rise & Shine dat gecombineerd is met 
het kindertehuis waar sowieso rond de 20 
kinderen permanent wonen.  

Wat wordt er van u gevraagd? 
U kunt meedoen aan het sponsorproject door 
deel te nemen aan groepsadoptie. Het is 
administratief voor onze vrijwilligersorganisatie 
onmogelijk één kind aan één sponsor te binden: 
er is verloop van kinderen, afhankelijk van 
hun lichamelijke en fysieke toestand en de 
omstandigheden van het kind. 

Voor €18 per maand adopteert u één 
opvangplek in de groep van 40 kinderen. Voor 
dit bedrag worden alle in het kader genoemde 
activiteiten en voorzieningen bekostigd. 

Wat kunt u verwachten? 
Als sponsor ontvang u elk half jaar een kort 
verslag met een foto van de groep kinderen die 
gesponsord wordt.  
Annette O'Hara-van Vliet, ons bestuurslid, zal 
samen met Jolanda Bontenbal van Wells of 
Joy, deze informatie verzorgen. Beide vrouwen 
wonen permanent in Malawi.

Doe mee en geef de kinderen in Afrika een 
toekomst!

Secretariaat
Esther van Tongeren 
Dr. de Visserlaan 16, 1272 GX  HUIZEN
Tel: 035-8795611
info@opdrachtinafrika.nl
www.opdrachtinafrika.nl
NL34 INGB 0003 7233 35

Financieel steunen?
IBAN NL34 INGB 0003 7233 35 t.n.v. Stichting 
Opdracht in Afrika, Huizen. 
ANBI-status verleend, giften zijn aftrekbaar van de 
belasting 
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We vieren in november dat onze stichting 
zich al 40 jaar inzet voor evangelisatie- 
en ontwikkelingswerk in Zuidelijk Afrika. 
Hiermee zet Opdracht in Afrika het 
levenswerk voort van de Zuid-Afrikaanse 
evangelist en grondlegger van de 
stichting: Shadrach Maloka. 

JUBILEUM ACTIVITEITEN 
 
In onze jubileumweek van 4 t/m 14 
november ontvangen we vier gasten uit 
Zuidelijk Afrika. Zij zullen verschillende 
bemoedigings- en promotiebezoeken 
afleggen op verschillende plekken in 
Nederland.  
 
Op zaterdagavond 12 november, 
organiseren we een Jubileumconcert 
met niemand minder dan het bekende 
Nederlandse duo Marcel & Lydia Zimmer en 
hun band. 

We hopen u één dezer dagen persoonlijk te 
ontmoeten!

P2 • Van man met accordeon en tent tot 
nu. Een terugblik op 40 jaar evangelisatie- 
en ontwikkelingswerk in Zuidelijk Afrika.
P2-3 • Een kennismaking met de vier Afrikanen 
die ons in november bezoeken!

P3 • Punten van dankbaarheid
P3 • Jubileum wijnactie: koop heerlijke Afrikaanse 
wijnen en steun hiermee onze stichting.
P3 • Een globaal overzicht van de activiteiten van 
onze Afrikaanse bezoeker in de jubileumweek.

JUBILEUM PROJECT
P4 • Speciale aandacht voor de nieuwe gene-
ratie Afrikanen met het TakeCare-4-DayCare 
groepsadoptie-project. Adopteert u een plek 
in één van de 4 kinderopvanghuizen?

Op 12 november organiseren we een 
Jubileumconcert met niemand minder dan 
het bekende Nederlandse duo Marcel & Lydia 
Zimmer en hun band. 

Exclusief voor ons geven Marcel en Lydia het 
concert een speciaal Afrikaans tintje! Door 
middel van het concert willen we vieren en 
gedenken, maar het is ook een kans om onze 
stichting meer naamsbekendheid te geven. 

Dus: komt allen en zegt het voort!

UITNODIGING

o Erfgooiers College, Huizen
o Inloop vanaf 19:00 uur met koffie/thee
o Start van de avond om 19:30 uur 

INFO & TICKETS  (NU VOORVERKOOP!)
Volwassenen €6,50  |  Kinderen €4,50 
www.opdrachtinafrika.nl/concert

Wat gebeurt er met uw sponsorgelden?

o Kinderen krijgen eten, medische verzorging, 
kleding, worden verzorgd en gewassen. 
Ze krijgen onderwijs en een christelijke 
opvoeding. 

o Op elke locatie kunnen maximaal 40 kinderen 
worden opgevangen. Ieder kind is welkom; wel 
moeten de ouders of verzorgers (voor zover 
aanwezig) instemmen met het christelijke 
karakter van de opvang. Er wordt een klein 
dagtarief gevraagd aan ouders die hiervoor 
de mogelijkheid hebben.

o Zieke of zwakke kinderen kunnen tijdelijk 
opgenomen worden in de ziekenboeg.

o Baby’s worden verzorgd. Peuters hebben 
hun eigen spelprogramma. ‘s Ochtends is er 
onderwijs voor kleuters. Kinderen tot tien 
jaar volgen het basisonderwijs in het dorp 
en krijgen in de middag verzorging en eten. 
Op het terrein is een stuk landbouwgrond 
aanwezig om kinderen te leren van eigen 
groente-opbrengst te leven. Dit geeft ook 
extra inkomsten bij openbare verkoop van 
groenten.

o Er is op elke locatie een huiskamer, 
keuken, klaslokalen, buitenspeelplaats, 
spoeltoiletten, schoon drinkwater en 
elektriciteit. Er is meubilair en er zijn 
aanpassingen om lichamelijk gehandicapte 
kinderen op te vangen. 

o De centra hebben een staf bestaande uit 
een hoofdverpleegkundige, onderwijzers, 
keukenpersoneel en een klusjesman/bewaker.

 
(Er is een plaatselijk bestuur met 

afgevaardigden uit de EBC/IECC. Aanmelding 
van de kinderen vindt plaats op advies van een 

sociaal werker van de overheid.)

“En Jezus zei tot zijn discipelen: Laat de kinderen tot mij komen, verhindert 
ze niet want voor hen is het Koninkrijk Gods.” (Marcus 10:14)

Zuid Afrika: Rise & Shine (IECC)

Malawi: Bcaa  (Wells of Joy)

Malawi: Chikonde (EBC)

Malawi: Mnyaka (Wells of Joy)

MARCEL & LYDIA ZIMMER EN BAND
Jubileumconcert met
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Zij zullen verschillende bemoedigings- en promotiebezoeken afleggen op verschillende plekken in Nederland. Zo 
bezoeken zij diverse scholen, zullen zij op zondagen preken en getuigenissen geven in de diverse kerken, kijken ze mee 
in de keuken van ons kerkenwerk en bezoeken ze diverse landbouw- en gezondheidsinstanties. Natuurlijk is er ook tijd 
voor ontspanning en willen we ze de bezienswaardigheden van Nederland laten zien.

In november ontvangen we - na zes jaar - weer gasten uit Zuidelijk Afrika. Van 4 november tot 14 november zullen David 
Mahlangu en Mozes Chauke uit Zuid-Afrika en Grace en Jane Monjeza uit Malawi ons land bezoeken. 

DAVID MAHLANGU
David is 57 jaar en getrouwd met Adelaide. Hij woont in Dennilton, 
Zuid-Afrika. Hij is de opvolger van Shadrach Maloka, die als een 
vader voor hem was. En hij is een van de leiders van de International 
Evangelical Brethren Christian Church (IECC). Hij heeft zijn graad 
in Theologie gehaald op de universiteit van Pretoria en heeft de 
Bijbel vertaald in de taal van zijn stamtaal het Ndebele. Hierbij 
heeft hij gebruik gemaakt van de Engelse King James vertaling 
en de Nederlandse Statenvertaling. David is verantwoordelijk 
voor tentcampagnes en de toerusting van de predikanten van 
de IECC. Hij maakt beleid voor predikantsplaatsen en kerkbouw, 
begeleidt de kerk in Swaziland en is bij de IECC verantwoordelijk 
voor het kindertehuis Rise&Shine.

David en Adelaide hebben geen kinderen maar hun huis is een 
zoete inval voor de pleegkinderen, die zij begeleiden in opvoeding 
en opleiding. Trefwoorden voor David zijn: vriendelijkheid en 
gastvrijheid. Diverse bestuursleden hebben tijdens hun bezoek 
aan Zuid-Afrika een warm welkom in zijn huis gevonden. David is al 
enkele keren in Nederland geweest.
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In 1976 is onze stichting gestart onder de 
naam 'Stichting In Zijn Opdracht'. Deze 
stichting is opgericht als een vriendenclub 
voor de zwarte evangelist Shadrach Maloka die 
door de EO was uitgenodigd om in Nederland 
iets te vertellen over zijn werkzaamheden. 
Veel mensen herinneren Shadrach Maloka als 
die zwarte man die op de EO-Familiedag met 
een accordeon de grote zaal binnenkwam met 
een hele grote groep zingende kinderen achter 
hem aan (foto).

Verschillende namen, dezelfde focus 
Na zijn overlijden in 1996 heeft de stichting, als 
eerbetoon, de naam 'Stichting Shadrach Maloka' 
gekregen. In januari 2013 is de naam veranderd 
in 'Opdracht in Afrika' om duidelijker te kunnen 
communiceren waar de stichting voor staat. 

BERICHTEN VAN DANKBAARHEID

o De werkgroep 'Hoevelaken naar 
Malawi' heeft in juli een zeer 
succesvolle reis naar Malawi 
gemaakt. Er is onder andere een kerk 
gebouwd in het Zuiden van Malawi. 
U leest een uitgebreid verslag in de 
Kerstnieuwsbrief. 

o Het huwelijksjubileum van een 
betrokken echtpaar uit Huizen heeft 
€ 1.000 opgebracht voor de inrichting 
van het kindertehuis Rise & Shine. 

o De collecte van de zomerconcerten 
van de Chr. Gereformeerde kerk in 
Nunspeet heeft € 1.500 opgeleverd. 

We zijn enorm dankbaar voor jullie  inzet 
en betrokkenheid!

PROGRAMMA 
    IN HET KORT 

Waar kunt u onze gasten tegenkomen? 
Zo 6 nov - ochtend : David preekt in de 
NIeuwe Kerk in Huizen | avond: David preekt in de Dorpskerk in Hoevelaken (18:30u)  •  Ma 7 nov - Bezoek aan verschillende basisscholen in Huizen, cathechisatie, bezoek Zwanger & Fit (dames)  •  Di 8 nov - ontmoeting 
predikanten Hervormde Gemeente Huizen, bezoek aan verloskundige (dames)  •  Wo 9 nov - Sightseeing Nederland  •  Do 10 nov - controleafspraak bij tandarts, bezoeken aan woonzorgcentrum voor ouderen, 
drukkerij, uitvaartcentrum, catechisatie
• Vr 11 nov - Bezoek ziekenhuis  •  Za 12 
nov - Jubileumavond  •  Zo 13 nov - ochtend: aanwezig in verschillende kerkdiensten 
in Huizen (09:30u), Mozes bij dienst 
Christengemeente Rehoboth in Sliedrecht (09:30u).
Dit is een voorlopig programma in hoofdlijnen

Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum 
bieden wij u een prachtige witte en rode  
Zuid Afrikaanse kwaliteitswijn aan tegen 
een speciale actieprijs! De opbrengst komt 
ten goede aan het werk van onze stichting. 
www.opdrachtinafrika.nl/wijn

Onze opdracht blijft echter hetzelfde en gaat 
onverminderd door. Opdracht in Afrika richt 
zich in haar activiteiten op vier hoofdthema's: 
Evangelisate & toerusting, Kerkbouw, Landbouw 
& voedsel en Gezondheid & welzijn.

Van evangelisatietent tot activiteiten in 
meerdere Afrikaanse landen 
In Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana werkt 
Opdracht in Afrika samen met de  International 
Evangelical Christian Church (IECC). De IECC 
is voortgekomen uit de in 1965 opgerichte 
Evangelische Brethren Church. 

De partner van de Stichting Opdracht in Afrika in 
Malawi is de Evangelical Brethren Church (EBC) 
opgericht in 1978. De contacten tussen de 
stichting en de EBC zijn ontstaan via Shadrach 

MAAK ALVAST KENNIS MET ONZE VIER BEZOEKERS UIT AFRIKA

Maloka, toen hij op een conferentie in Malawi 
zijn oude leerling Levson Monjeza ontmoette. 
De EBC is vooral actief in het zuiden van 
Malawi. De EBC heeft de hoofdvestiging in 
Chimvu in het Thyolo district.

Voor Grace en Jane is het best heel spannend om hun gezinnen achter te laten en in een voor hen heel vreemde cultuur te stappen.  
Grace is eerder in Zuid-Afrika geweest. Jane is nog nooit buiten Malawi geweest. Ze gaan de uitdaging aan!

JANE MONJEZA
Jane Monjeza (40) is het schoonzusje van Grace en getrouwd met 
Gladson (foto), de hoofdarts van het ziekenhuis. Samen hebben 
zij drie kinderen, Titus, Mesach en Tandizo. Jane is verloskundige 
en hoofd van de verpleging. Je ziet haar altijd druk aan het werk in 
het ziekenhuis. Ook participeert ze in het team van Home Based 
Care, het thuiszorgprogramma van het ziekenhuis voor de zeer 
ernstig zieken. 

Ze is serieus en bevlogen voor haar werk en hoopt in Nederland 
fondsen voor het ziekenhuis op de compound te werven. Een 
grote wens is de inrichting van een operatiekamer met alle 
faciliteiten. Daar is op dit moment geen geld voor beschikbaar. Nu 
moeten ook spoedoperaties zoals een keizersnede elders worden 
uitgevoerd (met alle gevolgen van dien).

MALAWIGRACE MONJEZA
Grace Monjeza is getrouwd met Joshua Monjeza en heeft drie 
kinderen: Shadrach, Hilde en Hope. Haar man is predikant en 
voorzitter van de Evangelical Brethren Church (EBC) in Malawi. Ze 
is 39 jaar en woont met haar gezin op de compound in Thyolo. Ze 
werkt op de administratie van het ziekenhuis op de compound 
en is aanspreekpunt voor het Nederlandse bestuur van Opdracht 
in Afrika. Ze werkt ook veel samen met Annette O’Hara - van Vliet, 
ons bestuurslid die in Malawi woont. 

Vrouwen werken hard in Malawi. Het huishouden vergt veel tijd. 
Water moet van elders gehaald worden. Er wordt buiten gekookt 
op een vuurtje waar uren geroerd moet worden in de nsima 
(maispap, het dagelijkse voedsel). Je ziet Grace dan ook altijd 
druk bezig alle werkzaamheden te combineren. Bestuursleden en 
ook werkgroep leden uit Hoevelaken kennen haar van haar goede 
zorgen en haar gastvrijheid.

MALAWI ZUID AFRIKA MOZES CHAUKE
Mozes is 55 jaar en getrouwd met Martha (foto). Hij is naast 
bestuurslid van de IECC ook een goede vriend van David. Ook hij 
komt uit Zuid-Afrika; hij woont in Lethlabile. Hij heeft een zoon en 
een dochter, Tsakane Joy en Nkateko Patricia, en geeft les op een 
middelbare school: geschiedenis, aardrijkskunde en Afrikaans. In 
zijn woonplaats is hij voorganger in zijn kerk. Hij is verantwoordelijk 
voor de kerken in Botswana en ons aanspreekpunt voor Zuid-
Afrika. 

Door zijn organisatietalent en nauwgezetheid is hij een 
bruggenbouwer tussen de Nederlandse en Afrikaanse cultuur. 
De taal die hij spreek is het Tsonga en één van zijn gaven is het 
vloeiend spreken van vijf talen waaronder het Afrikaans. Daardoor 
wordt hij veelvuldig ingezet voor het vertalen van sprekers tijdens 
conferenties van de IECC. 

Mozes is al een keer in Nederland geweest en vindt het fijn hier te 
komen hoewel hij er tegenop ziet de warmte te verruilen voor ons 
koude kikkerlandje.

ZUID AFRIKA
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aanwezig om kinderen te leren van eigen 
groente-opbrengst te leven. Dit geeft ook 
extra inkomsten bij openbare verkoop van 
groenten.

o Er is op elke locatie een huiskamer, 
keuken, klaslokalen, buitenspeelplaats, 
spoeltoiletten, schoon drinkwater en 
elektriciteit. Er is meubilair en er zijn 
aanpassingen om lichamelijk gehandicapte 
kinderen op te vangen. 

o De centra hebben een staf bestaande uit 
een hoofdverpleegkundige, onderwijzers, 
keukenpersoneel en een klusjesman/bewaker.

 
(Er is een plaatselijk bestuur met 

afgevaardigden uit de EBC/IECC. Aanmelding 
van de kinderen vindt plaats op advies van een 

sociaal werker van de overheid.)

“En Jezus zei tot zijn discipelen: Laat de kinderen tot mij komen, verhindert 
ze niet want voor hen is het Koninkrijk Gods.” (Marcus 10:14)

Zuid Afrika: Rise & Shine (IECC)

Malawi: Bcaa  (Wells of Joy)

Malawi: Chikonde (EBC)

Malawi: Mnyaka (Wells of Joy)

MARCEL & LYDIA ZIMMER EN BAND
Jubileumconcert met




